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ศูนย์วิจัยขຌาวพร
อ.มือง จ.พร ๑๐์์์
22 กุมภาพันธ์ 2560

รืไอง สงรายงาน สถานการณ์นาขຌาววียงกศัย ฉบับทีไ 2 ฤดูนาปรัง ๎560
รียน
สิไงทีไสงมาดຌวย สถานการณ์นาขຌาววียงกศัย ฉบับทีไ 2 ฤดูนาปรัง โ5ๆเ รวม แ2 หนຌา
ดຌ ว ยศู น ย์ วิ จั ย ขຌ า วพร เ ดຌ อ อกส ารวจสภาพการท านาละศั ต รู ขຌ า วพืไ อ ตื อ นภั ย การระบาด
฿นฤดูนาปรัง ๎๑60 ดือนละ ๎ ครัๅง ดยการกาหนดจุดสารวจ฿นพืๅนทีไ ่ อาภอ มีการบันทึกสภาพวดลຌอมนาขຌาว
ตรวจวัดการจริญติบตของขຌาว สุมสารวจศัตรูขຌาว เดຌก รคขຌาว มลงศัตรูขຌาว มลงศัตรูธรรมชาติละวัชพืช฿น
ปลงนา ดยวิธีการตรวจนับดຌวยตาปลาละสวิงฉบ ประกอบกับขຌอมูลอุตุนิยมวิทยาของสถานีตรวจอากาศของ
ศูนย์วิจัยขຌาวพร ตาบลมคามี อาภอมือง จังหวัดพร พบการระบาดของพลีๅยกระดดหลังขาว฿นพืๅนทีไ บຌาน
หนองสีๅยว ตาบลหัวมือง อาภอสอง จังหวัดพร หรือพิกัด แ่.ใ55แ่5, แเเ.แ้ไโใ้ กินระดับศรษฐกิจทีไ
14 ตัวตอกอ ละปัญหาตຌนขຌาว฿บหลืองละเมตัๅงทຌองตามอายุขຌาวนืไองจากกระทบอากาศหนาว สวนรายละอียด
อืไนโ สามารถตรวจสอบเดຌจากรายงาน สถานการณ์นาขຌาววียงกศัย ฉบับทีไ 2 ฤดูนาปรัง ๎๑60 ตามสิไงทีไสงมา
ดຌวย
จึงรียนมาพืไอปรดทราบละพิจารณา
ขอสดงความนับถือ

(นางสายสมร พันธ์รัตนสุขกุลี
จຌาพนักงานธุรการชานาญงาน
รักษาการ฿นตาหนง ผูຌอานวยการศูนย์วิจัยขຌาวพร

กลุมถายทอดทคนลยี
ทร เ5ไ-ๆไๆเใใ-ใ5
ทรสาร เ5ไ-ๆไๆเใไ

สถานการณ์นาขຌาววียงกศัย ฉบับทีไ 2

รายงานผลสารวจการทานาละศัตรูขาຌ วพือไ การตือนภัย จังหวัดพร ฤดูนาปรัง 2560
ดย ศูนย์วจิ ยั ขຌาวพร กองวิจยั ละพัฒนาขຌาว
กรมการขຌาว กระทรวงกษตรละสหกรณ์

................................................................................................................................................

ภาพรวมการทานาจังหวัดพร ฿นรอบสารวจทีไ 2 : วันทีไ 18 ละ 19 กุมภาพันธ์ 2560
พืๅนทีไปลูกขຌาว฿นฤดูนาปรัง 2560 ของจังหวัดพร มีการปลูกขຌาวทุกอาภอ ดยกษตรกรสวน฿หญริไมทาการ
ปลูกขຌาวตัๅงตวันทีไ 6 ธันวาคม 255้ ป็นตຌนมา มีทัๅงการปลูกบบนาหยอด บบหวานนๅาตม หวานขຌาวหຌง ละปัก
ดาดຌวยรถปักดา พันธุ์ขຌาวทีไนิยมปลูก฿นฤดูนีๅ เดຌก ขຌาวพันธุ์สันปຆาตองแ ละกข14 ตຌนขຌาวสวน฿หญอยู฿นระยะตก
กอจนถึงระยะขຌาวตัๅงทຌอง อายุขຌาวประมาณ 47 - 75 วัน สวนการปลูกขຌาวทีไศูนย์วิจัยขຌาวพร เดຌจัดทาปลงนา
การปลูกขຌาวพืไอ฿ชຌสาหรับการตือนภัยพยากรณ์ จานวน 1 ปลงขนาด 1 เร ฿กลຌกับดักสงเฟ ขຌาวอยู฿นระยะกลຌา
อายุขຌาว 24 วัน การจริญติบตของขຌาวทุกพืๅนทีไทีไทาสารวจพบปัญหาตຌนขຌาวจริญผิดปกติ นืไองจากกระทบ
อากาศทีไคอนขຌางยใน พรຌอมทัๅง฿หຌคานะนาการกຌปัญหาขຌาวกระทบหนาวกกษตรกรจຌาของปลงนารียบรຌอย
ลຌว นอกจากนีๅยังพบการระบาดของพลีๅยกระดดหลังขาว฿นพืๅนทีไอาภอสอง จังหวัดพรรวมดຌวย ดังนัๅนทาง
ศูนย์วิจัยขຌาวพรจึงขอทาการสรุปการสารวจสถานการณ์ขຌาววียงกศัยดังตอเปนีๅ
ผลสารวจการทานา ฤดูนาปรัง โ560 รอบสารวจทีไ 2
จุดสารวจทีไ 1 : บຌาน฿หมพมา ตาบลตຌาผามอก อาภอลอง จั งหวัดพร พิกัด แ่.แ5เใ่5ุ ้้.้ไ่ไ่ใ
สารวจวันทีไ แ8 กุมภาพันธ์ 2560วลา 09.20 น.
สภาพทัไวเป
สภาพอากาศ฿นวันสารวจคอนขຌางยใน มีสงดดลใกนຌอย อุณหภูมิฉลีไย 27.5 องศาซลซียส ละความชืๅน
สัมพัทธ์ 61.0 ปอร์ซในต์ กษตรกรปลูกขຌาวพันธุ์กข 14 ปลูกขຌาวบบหวานนๅาตม วันทีไ 6 ธันวาคม 2559 ปริมาณ
นๅา฿นนาพียงพอนืไองจากระดับนๅา฿นปลงนาประมาณ 5 ซนติมตร อาศัยนๅาจากนๅาฝนละสระนๅาทีไมีภาย฿นปลง
นา
การจริญติบตของขຌาว
ตຌนขຌาวอยู฿นระยะกลຌาขຌาสูระยะตัๅงทຌองสูงสุด ริไมออกรวง อายุขຌาว 74 วัน จากการตรวจนับตຌนขຌาว฿น
พืๅนทีไ แ ตารางมตร จานวน ๐ จุด มีจานวนตຌนขຌาวฉลีไย 244 กอตอตารางมตร ตຌนขຌาวจริญติบตชຌา ดยมีความ
สูงของตຌนขຌาวฉลีไย 45.0 ซนติมตร ซึไงสูงจากดิมจากดือนทีไลຌว 12.5 ซนติมตร ละเมสัมพันธ์กับอายุของขຌาว ตຌน
ขຌาวสดงอาการ฿บหลือง รวมถึงเมสดงอาการของตຌนขຌาวตัๅงทຌอง สาหตุมาจากผลกระทบจากอุณหภูมิทีไคอนขຌางยใน
฿นพืๅนทีไ
รค มลงละสัตว์ศัตรูขຌาว
การสุมสารวจดຌวยตาปลา เมพบปัญหารคละมลงศัตรูขຌาว฿นปลงนา
การสุมสารวจดย฿ชຌการสวิงฉบ เมพบปัญหามลงศัตรูขຌาวจากสวิงฉบ
วัชพืช฿นนาขຌาว
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พบการระบาดของวัชพืชตระกูลกก฿นปลงนา เดຌก ปัญหาการระบาดของกกขนาก 30 ปอร์ซในต์ของพืๅนทีไ
ละหนวดปลาดุก 20 ปอร์ซในต์ของพืๅนทีไนา ิดังภาพทีไ 1)

ภาพทีไ 1 การสารวจสถานการณ์ขຌาวปลูกฤดูนาปรัง โ560 ณ บຌาน฿หมพมา ตຌาผามอก อาภอลอง จังหวัดพร
จุดสารวจทีไ 2 ๊ บຌานหลา ตาบลมปาຈ ก อาภอวังชินๅ จังหวัดพร พิกดั 17.982900, 99.656464
สารวจวันทีไ แ8 กุมภาพันธ์ 2560 วลา 10.30น.
สภาพทัไวเป
สภาพอากาศ฿นวันสารวจ มีทຌองฟງาปรง฿สละสงดดจຌา อุณหภูมิฉลีไย 31.8 องศาซลซียส ละความชืๅน
สั มพัทธ์ ฉลีไ ย 54.7 ปอร์ ซในต์ กษตรกรปลู กขຌาวพั นธุ์ สั นปຆ าตอง แ ริไ มปลู กขຌ าวบบนาหว านนๅ าตม วั นทีไ 15
ธันวาคม 2559 ปริมาณนๅา฿นนาพียงพอนืไองจากระดับนๅา฿นปลงนานๅาสูงมากประมาณ 2 ซนติมตร
การจริญติบตของขຌาว
ตຌนขຌาวอยู฿นระยะตกกอสูงสุด ถึงขຌาระยะขຌาวริไมตัๅงทຌอง อายุขຌาว 65 วัน จากการตรวจนับตຌนขຌาว฿น
พืๅนทีไ แ ตารางมตร จานวน ๐ จุด มีจานวนตຌนขຌาวฉลีไย 154 ตຌนตอตารางมตร ความสูงของตຌนขຌาวฉลีไย 47.8
ซนติมตร ตຌนขຌาวจริญติบตเดຌเมดี นืไองจากสูงจากดิมจากดือนทีไลຌว 5.4 ซนติมตร ละเมสัมพันธ์กับอายุของ
ขຌาว ตຌนขຌาวสดงอาการ฿บหลือง รวมถึงเมสดงอาการของตຌนขຌาวตัๅงทຌอง สาหตุมาจากผลกระทบจากอุณหภูมิทีไ
คอนขຌางยใน฿นพืๅนทีไ
รค มลงละสัตว์ศัตรูขຌาว
การสุมสารวจดຌวยตาปลา เมพบปัญหารคขຌาวละมลงศัตรูขຌาว฿นปลงนา
การสุมสารวจดย฿ชຌการสวิงฉบ จานวน ๎์ ฉบ เมพบมลงศัตรูขຌาว ตสวน฿หญพบมลงศัตรูธรรมชาติ
เดຌก มงมุม 40 ตัว มลงปอบຌาน 29 ตัว ละมลงปอขใม 7 ตัว
วัชพืช฿นนาขຌาว
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พบการระบาดของวัชพืชตระกูลกก฿นปลงนา เดຌก ปัญหาการระบาดของกกขนาก 30 ปอร์ซในต์ของพืๅนทีไ
ละหนวดปลาดุก 5 ปอร์ซในต์ของพืๅนทีไนา สวนวัชพืช฿บกวຌางเดຌก ทียนนา พบระบาด 20 ปอร์ซในต์ ิดังภาพทีไ 2)

ภาพทีไ 2 การสารวจสถานการณ์ขຌาวปลูกฤดูนาปรัง โ560 ณ บຌานหลา ตาบลมปຈาก อาภอวังชิๅน จังหวัดพร
จุดสารวจทีไ 3 : บຌานปากพวก ตาบลปงปຆาหวาย อาภอดนชัย จังหวัดพร
พิกัด 17.998777, 100.044143
สารวจวันทีไ แ8 กุมภาพันธ์ 2560 วลา 13.00น.
สภาพทัไวเป
สภาพอากาศ฿นวันสารวจมีทຌองฟງาปรง฿สละสงดดจຌา อุณหภูมิฉลีไย 34.4 องศาซลซียส ละความชืๅน
สัมพัทธ์ 49.9 ปอร์ซในต์ กษตรกรปลูกขຌาวพันธุ์ กข1๐ ริไมปลูกวันทีไ 10 ธันวาคม ๎๑๑้ ดยวิธีหวานนๅาตม
ปริมาณนๅา฿นนาพียงพอนืไองจากมีปริมาณนๅา฿นนาสูงประมาณ 9 ซนติมตร
การจริญติบตของขຌาว
ตຌนขຌาวอยู฿นระยะตัๅงทຌอง อายุขຌาว 70 วัน จากการตรวจนับตຌนขຌาว฿นพืๅนทีไ ํ ตารางมตร จานวน ๐ จุด
มีจานวนตຌนขຌาวฉลีไย 343 ตຌนตอตารางมตร ตຌนขຌาวมีการจริญติบตชຌา ความสูงของตຌนขຌาวฉลีไย 51.6
ซนติมตร ซึไงสูงจากดิมจากดือนทีไลຌว 7.2 ซนติมตร ซึไงเมสัมพันธ์กับอายุของขຌาว ตຌนขຌาวสดงอาการ฿บหลือง
รวมถึงเมสดงอาการของตຌนขຌาวตัๅงทຌอง อันมีสาหตุมาจากผลกระทบจากอุณหภูมิทีไคอนขຌางยใน฿นพืๅนทีไ ิภาพทีไ 3)
รค มลงละสัตว์ศัตรูขຌาว
การสุมสารวจดຌวยตาปลา เมพบปัญหารคขຌาวละมลงศัตรูขຌาว
การสุมสารวจดย฿ชຌการสวิงฉบ จานวน ๎์ ฉบ พบตมลงศัตรูธรรมชาติ เดຌก มลงปอขใม 15 ตัว
ละดຌวงตาทอง 7 ตัว
วัชพืช฿นนาขຌาว
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เมพบปัญหาวัชพืช฿นนาขຌาว

ภาพทีไ 3 การสารวจสถานการณ์ขຌาวปลูกฤดูนาปรัง โ560 ณ บຌานปากพวก ตาบลปงปຆาหวาย อาภอดนชัย
จังหวัดพร
จุดสารวจทีไ 4 : บຌานรองดง ตาบลนๅาชา อาภอสูงมน จังหวัดพร พิกัด แ่.เไใไ้5ุ แเเ.เ่ไไโแ
สารวจวันทีไ แ่ กุมภาพันธ์ โ5ๆเ วลา แ๏.๏เน.
สภาพทัไวเป
สภาพอากาศ฿นวันสารวจ มีทຌองฟງาปรง฿สละสงดดจຌา อุณหภูมิฉลีไย 33.1 องศาซลซียส ละความชืๅน
สัมพัทธ์ 64.8 ปอร์ซในต์ กษตรกรปลูกขຌาวพันธุ์กข 14 ริไมปลูกวันทีไ 17 ธันวาคม 2559 ดยวิธีหวานนๅาตม
ปริมาณนๅา฿นนาพียงพอนืไองจากระดับนๅา฿นปลงนาสูงประมาณ 4 ซนติมตร
การจริญติบตของขຌาว
ตຌนขຌาวอยู฿นระยะตกกอสูงสุด ขຌาสูระยะขຌาวตัๅงทຌอง อายุขຌาวประมาณ 63 วัน จากการตรวจนับตຌนขຌาว
฿นพืๅนทีไ 1 ตารางมตร จานวน ๐ จุด มีจานวนตຌนขຌาวฉลีไย 343.5 ตຌนตอตารางมตร ความสูงของตຌนขຌาวฉลีไ ย
62 ซนติมตร ตຌนขຌาวจริญติบตดี ตกใมีลักษณะอาการ฿บขຌาวหลืองรวมดຌวยอันป็นสาหตุของการกระทบหนาว
รค มลงละสัตว์ศัตรูขຌาว
การสุมสารวจดຌวยตาปลา เมพบปัญหารคละมลงศัตรูขຌาว฿นปลงนา
การสุมสารวจดย฿ชຌการสวิงฉบ จานวน ๎์ ฉบ พบพลีๅยกระดดหลังขาว 9 ตัว ละตัๆกตนหนวดสัๅน 4 ตัว
สวนมลงศัตรูธรรมชาติ พบ มงมุม 22 ตัว ดຌวงตาทอง 21 ตัว ละมลงปอขใม 1๒ ตัว
วัชพืช฿นนาขຌาว
เมพบปัญหาของวัชพืช฿นนาขຌาว
4

ภาพทีไ 4 การสารวจสถานการณ์ขຌาวปลูกฤดูนาปรัง โ560 ณ บຌานปากยาง ตาบลหนองมวงเข อาภอหนองมวงเข
จังหวัดพร
จุดสารวจทีไ 5 : บຌานปากยาง ตาบลหนองมวงเข อาภอหนองมวงเข จังหวัดพร
พิกัด 18.277652, 100.201584
สารวจวันทีไ แ๕ กุมภาพันธ์ โ5ๆเ วลา 08.35 น.
สภาพทัไวเป
สภาพอากาศ฿นวันสารวจริไมมีสงดดลใกนຌอย อุณหภูมิคอนขຌางยในฉลีไย โ2.4 องศาซลซียส ละ
ความชืๅนสัมพัทธ์ ่1.6 ปอร์ซในต์ กษตรกรปลูกขຌาวพันธุ์ สันปຆาตอง 1 ริไมปลูกวันทีไ 11 ธันวาคม 2559 ดยวิธี
หวานนๅาตม ขณะสารวจ฿นปลงนาเมมีนๅา
การจริญติบตของขຌาว
ตຌนขຌาวอยู฿นระยะตกกอสูงสุด ริไมขຌาสูระยะตัๅงทຌอง อายุขຌาวประมาณ 60 วัน จากการตรวจนับตຌนขຌาว
฿นพืๅนทีไ 1 ตารางมตร จานวน ๐ จุด มีจานวนตຌนขຌาวฉลีไย 271 ตຌนตอตารางมตร ความสูงของตຌนขຌาวฉลีไย
63.7 ซนติมตร ตຌนขຌาวคอนขຌางจริญติบตดี เมสดงอาการ฿บหลืองนืไองจากกระทบอากาศหนาว
รค มลงละสัตว์ศัตรูขຌาว
การสุมสารวจดຌวยตาปลา พบปัญหาขຌาวสดงอาการรคเหมຌลใกนຌอย พียง 5 ปอร์ซในต์ของพืๅนทีไ฿บขຌาว
เมกินระดับศรษฐกิจ ละเมพบมลงศัตรูขຌาว฿นปลงนา
การสุมสารวจดย฿ชຌการสวิงฉบ จานวน ๎์ ฉบ พบพลีๅยจักจัไนสีขียวจานวน 6 ตัวตอสวิงฉบ สวน
มลงศัตรูธรรมชาติ พบมลงปอขใม 24 ตัว ดຌวงตา 10 ตัว ละมงมุม 5 ตัวตอสวิงฉบ
5

วัชพืช฿นนาขຌาว
พบปัญหาการระบาดของวัชพืช฿นปลงนา เดຌก หญຌาหຌวหมู ระบาด฿นปลงนา 30 ปอร์ซในต์ของพืๅนทีไ
นา ดยระบาดรวมกับหญຌาขຌาวนก 10 ปอร์ซในต์ของพืๅนทีไนาชนกัน ิภาพทีไ 5)

ภาพทีไ 5 การสารวจสถานการณ์ขຌาวปลูกฤดูนาปรัง โ560 ณ ปากยาง ตาบลหนองมวงเข อาภอหนองมวงเข
จังหวัดพร
จุดสารวจทีไ ๒ : บຌานหนองสีๅยว ตาบลหัวมือง อาภอสอง จังหวัดพร
พิกัด 18.355185, 100.194239
สารวจวันทีไ แ๕ กุมภาพันธ์ โ5ๆเ วลา 09.20 น.
สภาพทัไวเป
สภาพอากาศ฿นวันส ารวจทຌองฟງา มีสงดดลใกนຌอย อากาศคอนขຌางยใน อุณหภูมิฉลีไย 24.7 องศา
ซลซียส ละความชืๅนสัมพัทธ์ 80.1 ปอร์ซในต์ กษตรกรปลูกขຌาวพันธุ์สันปຆาตอง แ ริไมปลูกขຌาว วันทีไ 10 ธันวาคม
2559 ดยวิธีหวานนๅาตม ปริมาณนๅา฿นนาพียงพอนืไองจากระดับนๅา฿นปลงนานๅาประมาณ 7 ซนติมตร
การจริญติบตของขຌาว
ตຌนขຌาวอยู฿นระยะตกกอสูงสุด ริไมขຌาสูระยะขຌาวตัๅงทຌอง อายุขຌาวประมาณ 71 วัน จากการตรวจนับตຌน
ขຌาว฿นพืๅนทีไ แ ตารางมตร จานวน ๐ จุด มีจานวนตຌนขຌาวฉลีไย 299 ตຌนตอตารางมตร ความสูงของตຌนขຌาวฉลีไย
70.7 ซนติมตร ตຌนขຌาวจริญติบตดีละเมสดงอาการ฿บหลืองนืไองจากกระทบอากาศหนาว
รค มลงละสัตว์ศัตรูขຌาว
การสุมสารวจดຌวยตาปลา เมพบปัญหาการระบาดของรคขຌาวตพบการระบาดของพลีๅยกระดดหลังขาว
กินระดับศรษฐกิจ ดยพบฉลีไย 14 ตัวตอกอ มีอกาสทีไจะพิไมปริมาณประชากรมลงศัตรูขຌาว฿นปลงนาเดຌ
ิภาพทีไ 6)
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สวนการสุมสารวจดย฿ชຌการสวิงฉบ จานวน ๎์ ฉบ พบมลงปอขใมจานวน 107 ตัวตอฉบ ละ
มลงปอบຌานจานวน 7 ตัวตอฉบ
วัชพืช฿นนาขຌาว
พบการระบาดของหญຌาขຌาวนกประมาณ 5 ปอร์ซในต์ของพืๅนทีไนา

ภาพทีไ 6 การสารวจสถานการณ์ขຌาวปลูกฤดูนาปรัง โ560 ณ บຌานหนองสีๅยว ตาบลหัวมือง อาภอสอง จังหวัด
พร
จุดสารวจทีไ ๓ : บຌานหຌวยขึม ตาบลนๅาลา อาภอรຌองกวาง จังหวัดพร
พิกัด แ่.โใใ็้แุ แเเ.โ้ใ้็ๆ
สารวจวันทีไ แ๕ กุมภาพันธ์ โ5ๆเ วลา แเ.1เน.
สภาพทัไวเป
สภาพอากาศขณะสารวจ มีสงดดรง อากาศริไมรຌอน อุณหภูมิฉลีไย 29.3 องศาซลซียส ละความชืๅน
สัมพัทธ์อากาศ 60.4 ปอร์ซในต์ กษตรกรปลูกขຌาวพันธุ์สันปຆาตอง แ กษตรกรปลูกขຌาวบบนาหวานขຌาวหຌง วันทีไ
14 ธันวาคม 2559 ปลงนาคอนขຌางหຌง เมมีนๅา
การจริญติบตของขຌาว
ตຌนขຌาวอยู฿นระยะกลຌา อายุขຌาวประมาณ 57 วัน จากการตรวจนับตຌนขຌาว฿นพืๅนทีไ แ ตารางมตร จานวน
๐ จุด มีจานวนตຌนขຌาวฉลีไย 270 ตຌนตอตารางมตร ความสูงของตຌนขຌาวฉลีไย 56.5 ซนติมตร ตຌนขຌาวจริญติบตดี
รค มลงละสัตว์ศัตรูขຌาว
การสุมสารวจดຌวยตาปลา เมพบปัญหารคละมลงศัตรูขຌาว
การสุมสารวจดย฿ชຌการสวิงฉบ จานวน ๎์ ฉบ พบมลงศัตรูขຌาวเดຌก ตัๆกตนหนวดสัๅน 18 ตัว ละ
พลีๅยจักจัไนสีขียว 9 ตัว สวนมลงศัตรูธรรมชาติ พบมงมุม จานวน 23 ตัว ละมลงปอขใม 15 ตัวตอสวิงฉบ
7

วัชพืช฿นนาขຌาว
พบปัญหาวัชพืช฿นปลงนา เดຌก กกทรายระบาด 20 ปอร์ซในต์ละหญຌาขຌาวนกระบาดประมาณ 5
ปอร์ซในต์ของพืๅนทีไปลงนา

ภาพทีไ ๓ การสารวจสถานการณ์ขຌาวปลูกฤดูนาปรัง โ560 ณ บຌานหຌวยขึม ตาบลนๅาลา อาภอรຌองกวาง จังหวัด
พร
จุดสารวจทีไ ๔ : บຌานทุงลຌอม ตาบลหຌวยมຌา อาภอมือง จังหวัดพร
พิกัด แ่.โแไ็ใโุ แเเ.โใไโ็่
สารวจวันทีไ แ๕ กุมภาพันธ์ โ5ๆเ วลา แ1.0เน.
สภาพทัไวเป
สภาพอากาศ฿นขณะส ารวจ ทຌองฟງาปร ง ละดดจั ด อุณหภูมิฉลีไย 30.5 องศาซลซียส ละความชืๅน
สัมพัทธ์ 63 ปอร์ซในต์ กษตรกรปลูกขຌาวพันธุ์ สั นปຆาตอง แ กษตรกรปลูกขຌาวบบนาหยอด วันทีไ 24 ธันวาคม
2559 ปริมาณนๅา฿นนาพียงพอนืไองจากระดับนๅา฿นปลงนา 10 ซนติมตร
การจริญติบตของขຌาว
ตຌนขຌาวอยู฿นระยะตกกอสูงสุด อายุขຌาวประมาณ 57 วัน จากการตรวจนับตຌนขຌาว฿นพืๅนทีไ แ ตารางมตร
จานวน ๐ จุด มีจานวนตຌนขຌาวฉลีไย 42 กอตอตารางมตร ความสูงของตຌนขຌาวฉลีไย 59.1 ซนติมตร ตຌนขຌาว
จริญติบตดี
รค มลงละสัตว์ศัตรูขຌาว
การสุมสารวจดຌวยตาปลา เมพบมลงศัตรูขຌาว฿นปลงนา ตพบปัญหารคเหมຌระบาดประมาณรຌอยละ 5
ของพืๅนทีไปลูกขຌาว ดังภาพทีไ 8
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สวนการสุมสารวจดย฿ชຌการสวิงฉบ จานวน ๎์ ฉบ เมพบมลงศัตรูขຌาว พบตมลงศัตรูธรรมชาติดย
พบ มงมุม 22 ตัวตอสวิงฉบละตนบียนชนิดตางโ อีก 23 ตัว
วัชพืช฿นนาขຌาว
เมพบปัญหาวัชพืช฿นปลงนา

ภาพทีไ 8 การสารวจสถานการณ์ขຌาวปลูกฤดูนาปรัง โ560 ณ บຌานทุงลຌอม ตาบลหຌวยมຌา อาภอมือง จังหวัดพร
จุดสารวจทีไ ๕ : ปลงนาพยากรณ์การระบาดของรคละมลงศัตรูขຌาว ฿นศูนย์วิจัยขຌาวพร
พิกัด แ่.โไใแๆใุ แเเ.โใไโ็่
สารวจวันทีไ แ๕ กุมภาพันธ์ โ5ๆเ วลา แ3.0เน.
สภาพทัไวเป
สภาพอากาศ฿นขณะส ารวจ ทຌองฟງาปร ง ละดดจั ด อุณหภูมิฉลีไย 35.2 องศาซลซียส ละความชืๅน
สัมพัทธ์ 64.5 ปอร์ซในต์ ทาการปลูกขຌาวพันธุ์กข 7 บบนาหวาน วันทีไ 24 มกราคม 2560 ปริมาณนๅา฿นนา
พียงพอนืไองจากระดับนๅา฿นปลงนา 5 ซนติมตร
การจริญติบตของขຌาว
ตຌนขຌาวอยู฿นระยะกลຌา อายุขຌาวประมาณ 23 วัน จากการตรวจนับตຌนขຌาว฿นพืๅนทีไ แ ตารางมตร จานวน
๐ จุด มีจานวนตຌนขຌาวฉลีไย 185 ตຌนตอตารางมตร ความสูงของตຌนขຌาวฉลีไย 38.4 ซนติมตร ตຌนขຌาวจริญติบตดี
รค มลงละสัตว์ศัตรูขຌาว
การสุมสารวจดຌวยตาปลา เมพบปัญหารคละมลงศัตรูขຌาว฿นปลงนา
สวนการสุมสารวจดย฿ชຌการสวิงฉบ จานวน ๎์ ฉบ เมพบมลงศัตรูขຌาวละมลงศัตรูธรรมชาติทีไสาคัญ
฿นสวิงฉบ
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วัชพืช฿นนาขຌาว
เมพบปัญหาวัชพืช฿นปลงนา ดังภาพทีไ 9

ภาพทีไ ๕ การสารวจสถานการณ์ขຌาวปลูกฤดูนาปรัง โ560 ณ ปลงนาพยากรณ์ของศูนย์วิจัยขຌาวพร จังหวัดพร
การพยากรณ์รคเหมຌ (BUS: Blast Unit of Severity)
นืไองจากครืไองตรวจอากาศอัตนมัติ ิData logger) จากสถานีตรวจวัดอากาศอัตนมัติภาย฿นศูนย์วิจัย
ขຌาวพรมีปัญหา อยูระหวางสงซอมกลุมงานสารสนทศ กรมการขຌาว จึงเมสามารถสดงขຌอมูลการพยากรณ์รค
เหมຌเดຌ ดังภาพทีไ 10

ภาพทีไ 10 ครืไองตรวจอากาศอัตนมัติ ิData logger) จากสถานีตรวจวัดอากาศอัตนมัติ
ณ ศูนย์วิจัยขຌาวพร
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ขຌอมูลจากกับดักมลงดຌวยสงเฟ (Light trap)

การตรวจนับมลงศัตรูขຌาวละศัตรูธรรมชาติจากกับดักสงเฟทีไศูนย์วิจัยขຌาวพร ดยการปຂดเฟลอมลง
฿นวลา ํ๔.์์-๎ํ.์์ น. ทุกวัน ตัๅงตวันทีไ โ4 มกราคม โ5ๆเ ถึง วันทีไ 21 กุมภาพันธ์ รวม โ8 วัน มลง
ศัตรูขຌาวทีไพบมีปริมาณนຌอยกวามลงศัตรูธรรมชาติ ดยมลงศัตรู ขຌาวทีไพบคือ พลีๅยจักจัไนปกกลายหยัก 269 ตัว
พลีๅยกระดดสีนๅาตาล 154 ตัวมลงวันจาะยอดขຌาว 61 ตัว พลีๅยกระดดหลังขาว 51 ตัว ละพลีๅยจักจัไนสี
ขียว ไ8 ตัว สวนมลงศัตรูธรรมชาติทีไพบ เดຌก จิงจຌนๅาลใก 4,446 ตัว ตนบียน 664 ตัวละมวนขียวดูดเข
20 ตัว ดังสดง฿นภาพทีไ11 ละ 12

ภาพทีไ 11 ปริมาณมลงศัตรูขຌาวทีไพบ฿นกับดักสงเฟ ตัๅงตวันทีไ โไ มกราคม โ5ๆเ ถึง วันทีไ โแ กุมภาพันธ์
ณ ศูนย์วิจัยขຌาวพร

ภาพทีไ แ2 ปริมาณมลงธรรมชาติทีไพบ฿นกับดักสงเฟ ตัๅงตวันทีไ โไ มกราคม โ5ๆเ ถึง วันทีไ โแ กุมภาพันธ์
ณ ศูนย์วิจัยขຌาวพร
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สภาพอากาศ
ทีไศูนย์วิจัยขຌาวพร ขຌอมูลอุตุนิยมวิทยาของสถานีตรวจอากาศทีไศูนย์วิจัยขຌาวพร ตัๅงตวันทีไ ํ – 21
กุมภาพันธ์ โ5ๆเ รวม โ1 วัน สภาพดยทัไวเป อากาศคอนยใน฿นตอนชຌา สวนกลางวันอากาศคอนขຌางรຌอน ดย
มีอุณหภูมิของอากาศสูงสุดตอวันฉลีไย 32.3 องศาซลซียส ละตไาสุดตอวันฉลีไย 16.2 องศาซลซียส มีความชืๅน
สัมพัทธ์ทีไ วลา เ่.เเ น. วัดเดຌฉลีไย 85.3 ปอร์ซในต์ เมมีปริมาณนๅาฝนสะสมตอดือน
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